ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA
NR.36/11.02.2021

HOTĂRÂRE
- Proiect Cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe
teritoriul comunei Verguleasa, judetul Olt
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Luand in dezbatere :
- Proiectul de hotarare nr.36/11.02.2021 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru
pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei Verguleasa, judetul Olt, initiat de catre primarul comunei
Verguleasa;
- Referatul de aprobare nr.58/11.02.2021 a proiectului de hotarare, intocmit de catre primarul
comunei Verguleasa, prin care se propune aprobarea amenajamentului pastoral;
In conformitate cu prevederile:
- art.6, art.9 alin.(2), (21), (22) si alin.(9) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.8 si art.9 din H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr.214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru
realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru modificarea
si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
Avand in vedere:
- Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei Verguleasa,
judetul Olt, elaborat de Directia pentru agricultura Olt;
- Hotararea Consiliului Local Verguleasa nr.17/31.03.2020 cu privire la aprobarea inventarului
bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Verguleasa, in care sunt incluse si izlazurile comunale;
- Prevederile art.129 alin.(2) lit.c), alin.(7) lit.r) si art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019, privind
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1). Se aproba amenajamentul pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul
comunei Verguleasa, judetul Olt, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
(2). Amenajamentul pastoral prevazut la alin.(1) reprezinta documentul prin care se
gestioneaza pajistile aflate pe teritoriul comunei Verguleasa si este valabil pentru o perioada de 10 ani,
dupa care se actualizeaza;
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Verguleasa prin
compartimentul de specialitate;
Art.3. Prezenta hotãrâre poate fi contestatã conform Legii nr.554/2004, privind contenciosul
administrativ;
Art.4. Prezenta hotarare va fi afisata pe site-ul Primariei Verguleasa la adresa
www.primariaverguleasa.judetulolt.ro si la avizierul institutiei si va fi comunicata :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului Comunei Verguleasa;
- Compartimentului agricultura si registrul agricol.
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REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare nr.36/11.02.2021 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral
pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei Verguleasa, judetul Olt

PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Avand in vedere :
- Proiectul de hotarare nr.36/11.02.2021 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru
pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei Verguleasa, judetul Olt, initiat de catre primarul comunei
Verguleasa;
- Referatul de aprobare nr.58/11.02.2021 a proiectului de hotarare, intocmit de catre primarul
comunei Verguleasa, prin care se propune aprobarea amenajamentului pastoral;
- Raportul de specialitate nr.998/12.02.2021 intocmit de catre compartimentul de agricultura si
registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Verguleasa;
- Avizul favorabil nr.1/19.02.2021 la proiectul de hotarare, al Comisiei de specialitate pe domenii de
activitate: agricultură, amenajarea teritoriului si urbanismului, protecția mediului și turism, administrarea
domeniului public si privat al comunei ;
- Prevederile art.6, art.9 alin.(2), (21), (22) si alin.(9) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
,, - Modul de gestionare a pajistilor se stabileste prin amenajamente pastorale.
- Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al
municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate
cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele
inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul
localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu
efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani. Suprafetele de pajisti ramase
nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand
animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor.
- Asociatiile crescatorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producatori locali, persoanele juridice
cu sediul social pe teritoriul localitatii respective cu care se incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa
trebuie sa fie legal constituite inainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului. Entitatile
infiintate cu cel putin un an inainte de data depunerii cererii au drept de preemptiune, cu conditia de a face dovada
desfasurarii de activitate economica specifica domeniului respectiv.
- Asociatiile crescatorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localitatii respective care solicita
incheierea de contracte de inchiriere pentru pajistile aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al
municipiilor depun un tabel cu membrii asociatiei, crescatorii locali de animale avand un numar de animalele inscrise
in Registrul national al exploatatiilor care asigura incarcatura minima, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din
O.U.G. nr.34/2013.
- Consiliile locale au obligatia sa aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajistile permanente
aflate pe unitatea administrativ-teritoriala in cauza, intocmite de catre specialistii din cadrul primariilor, al directiilor
judetene pentru agricultura sau de catre specialistii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de

vanatoare, dupa caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, potrivit
prevederilor prezentei ordonante de urgenta";
- Prevederile art.8 si art.9 din H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr.214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru
realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru modificarea
si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
- Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei Verguleasa,
judetul Olt, elaborat de Directia pentru agricultura Olt;
- Hotararea Consiliului Local Verguleasa nr.17/31.03.2020 cu privire la aprobarea inventarului
bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Verguleasa, in care sunt incluse si izlazurile comunale;
- Prevederile art.129 alin.(2) lit.c), alin.(7) lit.r) si art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019, privind
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

propun Consiliului Local Verguleasa adoptarea proiectului de hotarare anterior mentionat
si emiterea unei hotarari in acest sens.
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